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Szczyt gospodarczy: Rząd kraju związkowego
zatwierdził Pakiet ratunkowy NRW – specjalny
fundusz w wysokości 25 miliardów euro.
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Rząd kraju związkowego zapewnia pełne wsparcie gospodarki
Nadrenii Północnej-Westfalii / Kryzys o nieznanych wcześniej
rozmiarach wymaga pomocy w niewidzianej dotąd wysokości.
Rząd kraju związkowego informuje:
W czwartek 19 marca odbył się pierwszy szczyt gospodarczy rządu
kraju związkowego podczas epidemii koronawirusa. Premier Armin
Laschet, minister gospodarki prof. Andreas Pinkwart, minister finansów
Lutz Lienenkämper oraz minister pracy Karl-Josef Laumann odbyli
wirtualną konferencję z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw,
banków i związków, by uzgodnić środki, które zapewnią gospodarce
w Nadrenii Północnej-Westfalii szybką, skuteczną i pozbawioną zbędnej
biurokracji pomoc w czasach pandemii koronawirusa.
Premier Armin Laschet: „Sytuacja jest dramatyczna. Koronawirus
rozprzestrzenia się w naszym kraju w szybkim tempie i spowodował
efekt wstrząsu w gospodarce. Kryzys o nieznanych wcześniej
rozmiarach wymaga pomocy w niewidzianej dotąd wysokości. Specjalny
fundusz o wartości około 25 miliardów euro to Pakiet ratunkowy NRW
w historycznej wysokości. Tym samym jest to największy program
pomocowy dla Nadrenii Północnej-Westfalii w historii naszego kraju
związkowego. Zapewnimy wszelkie niezbędne środki na okres kryzysu
oraz na czas po kryzysie. Chcemy, by żadne solidne przedsiębiorstwo
nie doznało braku płynności z powodu załamania gospodarczego”.
Minister gospodarki i cyfryzacji prof. dr Andreas Pinkwart:
„Teraz musimy działać szybko, skutecznie i bez zbędnej biurokracji.
Dlatego oferujemy pomoc dziesiątkom tysięcy małych i średnich
przedsiębiorstw, drobnych przedsiębiorców oraz start-upów w Nadrenii
Północnej-Westfalii, by zapewnić bezpieczeństwo im oraz ich
pracownikom. Są to działania podjęte przez
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rząd kraju związkowego wraz z bankami NRW.BANK
i Bürgschaftsbank NRW oraz publicznymi i prywatnymi instytucjami
kredytowymi. Oddajemy przy tym do dyspozycji szereg instrumentów,
które zostały precyzyjnie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw
o różnej wielkości i wykraczają poza środki pomocowe oferowane przez
państwo – od osób samozatrudnionych i prowadzących działalność
gospodarczą, przez rzemieślników oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa, po duże zakłady. W tym celu znacznie zwiększamy
kwoty poręczenia, przyspieszamy procedury, wspieramy scenę startupową, a w nadchodzących tygodniach będziemy dalej rozwijać
oferowane instrumenty pomocy”.
Minister finansów Lutz Lienenkämper:
„Naszym celem jest wspólne przetrwanie tego kryzysu tak dobrze,
jak to możliwe, zdecydowane podejmowanie dodatkowego wysiłku,
utrzymanie podstaw gospodarki oraz umożliwienie nowego startu
po zakończeniu kryzysu”, tak Lutz Lienenkämper, minister finansów,
wyjaśnia bezprecedensowy program wzmocnienia gospodarki Nadrenii
Północnej-Westfalii. Za pomocą tego pakietu ratunkowego NRW sprawnie
i bez zbędnej biurokracji udostępnione zostaną środki, niezbędne do tego,
by przezwyciężyć największy kryzys w historii naszego kraju
związkowego. To zadanie wspólnotowe dla nas wszystkich”.
Wybrane środki z pakietu pomocowego rządu kraju związkowego:


Rząd kraju związkowego chce stworzyć budżet uzupełniający
przeznaczony wyłącznie na zwalczanie pandemii i jej skutków.
Na ten cel przeznaczony zostanie fundusz specjalny
w wysokości około 25 miliardów euro.



Ramy kwot poręczenia zostaną znacznie zwiększone – zarówno
dla programu gwarancji kraju związkowego, jak i dla banku
Bürgschaftsbank NRW, zarówno pod względem wysokości
jak i odpowiedzialności, o ile zaakceptuje to Komisja Europejska.
Ramy gwarancji krajowych zostaną podniesione z 900 milionów
euro do 5 miliardów euro. Wnioski o udzielenie gwarancji
krajowych będą opracowywane w ciągu tygodnia. Ramy
poręczeń gwarancyjnych i regresowych dla banku
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Bürgschaftsbank NRW zostaną podniesione ze 100 milionów
euro do 1 miliarda euro. Górna granica poręczenia zostanie
podwojona do 2,5 miliona euro.



Stopa poręczenia zostanie podniesiona z 80 procent na 90
procent, gdy tylko wejdą w życie niezbędne europejskie
warunki ramowe.



Poręczenia ekspresowe banku Bürgschaftsbank do kwoty 250
000 euro będą wypłacane w ciągu trzech dni.



NRW.Bank wprowadził atrakcyjniejsze warunki swojego
kredytu uniwersalnego i już od pierwszego euro przejmuje
do 80 procent (zamiast dotychczasowych 50 procent) ryzyka.



W uzupełnieniu zapowiadanego przez państwo programu
dofinansowania, który jest pilnie potrzebny przede wszystkim jako
doraźna pomoc dla małych przedsiębiorstw, rząd krajowy
przekaże środki finansowe kraju związkowego o charakterze
dotacji dokładnie tam, gdzie jest to niezbędne ze względu
na specyfikę Nadrenii Północnej-Westfalii. Następuje ścisłe
zazębienie z programem federalnym, dzięki czemu możemy
precyzyjnie pomagać przede wszystkim drobnym
przedsiębiorcom, osobom samozatrudnionym oraz osobom
tworzącym kulturę.



Chcemy wspierać rozwijającą się scenę start-upów w NRW
i zaoferować prywatnym inwestorom, którzy przekazują środki
start-upom, ofertę finansowania przez NRW.BANK („matching
fund”).



Intensywnie pracujemy nad przedłużeniem
stypendium założycielskiego NRW, by żadna dobra idea
założycielska nie przepadła.

Program Mittelstand innovativ z ofertą cyfryzacji zostanie
zreorganizowany i lepiej wyposażony.
Środki podatkowe: Administracja finansowa wychodzi na przeciw
przedsiębiorstwom dotkniętym przez kryzys, oferując możliwość
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złożenia wniosku o nieoprocentowane odroczenia płatności
podatkowych (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób
prawnych, VAT) oraz obniżenie wysokości zaliczek (podatek dochodowy
od osób fizycznych i prawnych oraz podatek od działalności
gospodarczej) i maksymalnie wykorzystuje swój margines swobody
na korzyść podatników. Odpowiednie wnioski można składać
za pomocą dostępnego od zaraz, znacznie uproszczonego formularza.
Jest on dostępny na stronie
www.finanzverwaltung.nrw.de



Póki co odstępuje się od środków egzekucyjnych. Dodatkowe
opłaty za zwłokę zostaną umorzone.



Odroczenia płatności podatkowych



Zaliczki specjalne z tytułu stałego przedłużenia terminu
deklaracji podatku VAT w przypadku przedsiębiorstw
dotkniętych przez kryzys mogą zostać na wniosek obniżone
do zera. Dzięki temu przedsiębiorstwa niezwłocznie otrzymają
do dyspozycji środki o łącznej wartości ponad 4 miliardów euro.
W ten sposób uzyskane zostanie bezpośrednie wzmocnienie
płynności finansowej przedsiębiorstw w regionie Nadrenii
Północnej-Westfalii w miliardowej wysokości.

W szczycie gospodarczym oprócz członków Rady Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w kraju związkowym udział wzięli także
przedstawiciele izb, federacji bankowych, szczególnie dotkniętych
branż (Wolne Zawody, Związek Handlowy, DEHOGA i przedstawiciele
artystów objazdowych) oraz związku zawodowego ver.di.
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie
rządu krajowego www.land.nrw
Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych
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